MIJN ESJ
GRENZELOOS
GEMAK

WELKOM OP MIJN ESJ
ALTIJD EN OVERAL MET DE
GRATIS APP

Online samenwerken was nog nooit zo
makkelijk.Via Mijn ESJ kunt u uw jaarrekeningen en aangiften goedkeuren en
voorzien van een digitale handtekening.
U hoeft geen documenten meer te ondertekenen, met de post terug te sturen,
bellen enz. Dit bespaart u tijd en geld.

OVERZICHTELIJK ONLINE ARCHIEF

Ook gebruikers met meerdere bedrijven
kunnen met één keer inloggen al hun
dossiers raadplegen en te accorderen
documenten beoordelen. Uw jaarrekeningen, ﬁscale aangiften, tussentijdse cijfers
zijn allemaal gemakkelijk, gerangschikt per
boekjaar, terug te vinden. Extra jaarrekeningen opvragen is niet meer nodig, deze
staan via Mijn ESJ altijd tot uw beschikking.

Als u gebruik maakt van Mijn ESJ,
adviseren wij u ook om de Mijn ESJ app
te downloaden. Hiermee is online werken
namelijk nóg eenvoudiger. Met de Mijn
ESJ App kunt u altijd en overal uw online
dossier raadplegen. De App is beschikbaar
voor Apple en android toestellen.

Daarnaast biedt de portal actuele informatie afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten
zoals CAO’s trends en ontwikkelingen in
uw branche en nieuwsberichten.

Zodra er documenten voor u klaar staan,
krijgt u hiervan automatisch een melding.
In een handomdraai kunt u uw stukken
bekijken, afdrukken en goedkeuren.

Mijn ESJ biedt ook de mogelijkheid om
naast ﬁnanciële data andere belangrĳke
documenten te beheren. Zo kunt u contracten, polissen of uw testament veilig
en overzichtelijk bewaren. Samen met uw
accountmanager bepaalt u wat u met Mijn
ESJ beheert. Het delen en raadplegen van
bestanden is eenvoudiger dan ooit en is
bovendien veel veiliger dan het versturen
van bestanden via de e-mail.

VEILIG EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Via een beveiligde SSL internetverbinding
is Mijn ESJ 24 uur per dag beschikbaar.
Niet alleen op kantoor, maar ook thuis of
onderweg met uw smart phone of tablet.
Software en databestanden zijn veilig
opgeslagen in een gespecialiseerd data
center. Uiteraard kunt u altijd een beroep
doen op onze deskundige ondersteuning.
Met Mijn ESJ kunt u belastingaangiften en
rapportages bekijken en deze accorderen
(goed- of afkeuren) met een PIN-code of
SMS-token.

PERSOONLIJK EN OP MAAT

U kunt ook anderen (tijdelijk) toegang
geven tot Mijn ESJ, bijvoorbeeld uw
adviseur bij de bank. U bepaalt zelf in
hoeverre u anderen toegang verstrekt
tot uw documenten.

Met Mijn ESJ heeft u altijd en overal toegang tot uw belastingaangiften, jaarrekeningen en
andere ﬁnanciële data. Voortaan handelt u allerlei documenten en formaliteiten snel en eenvoudig
via Mijn ESJ af. Met één login hebt u toegang tot alle informatie, onafhankelijk van plaats en tijd.
Zo houdt u meer tijd over voor dingen die u liever doet. ESJ biedt deze dienst gratis aan.

OVER ESJ

Geen moeilijke woorden, maar
antwoorden op prangende vragen.
Geen dikdoenerij, maar oplossingen voor
problemen die ondernemers kunnen
kwellen. De professionals van ESJ Financial
Engineering ondersteunen u bij vrijwel elk
zakelijk aspect van uw bedrijfsvoering en
uw persoonlijke situatie. ESJ bestaat
inmiddels 35 jaar. Met diverse vestigingen
in Zuidwest Nederland en 175 medewerkers hebben wij een omvang om alle
specialismen in huis te hebben en
tegelijkertijd persoonlĳk betrokken te
zijn bij onze klanten.

ALLES ONDER CONTROLE

U hebt te maken met allerlei regels en
rompslomp. U en uw medewerkers
kunnen veel zelf, bij sommige zaken heeft
u hulp nodig. U maakt actief onderdeel uit
van onze bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld
via Mijn ESJ. De kunst is om zelf datgene
te doen waar u goed in bent en toch alles
onder controle te hebben. Van beperkte
ondersteuning tot totaalpakket, u bent
degene die kiest.
Waar het in uw bedrijf stopt, pakken wij
de draad graag op. Dit op een breed
ﬁnancieel gebied. Van administratieve
ondersteuning, opmaken jaarrekening,
formulierenstroom, salarisadministratie,
ﬁscale en bedrijfseconomische advisering
tot persoonlĳke ﬁnanciële planning.
Voor ons is het een uitdaging om uw
doelstellingen en verwachtingen te
overtreffen. Samen zorgen we voor uw
comfortabele gevoel.
www.esj.nl

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
• Eenvoudig, veilig en snel
documenten beheren.
• Persoonlijk online archief op maat.
• Bestanden veilig delen, raadplegen
en beheren.
• XBRL/SBR-proof.
• Gebruiksvriendelijk en kostenbesparend.
Mijn ESJ is een gratis dienst.

MELD U AAN

Om toegang te krijgen tot Mijn ESJ hebt
u een gebruikersnaam en een wachtwoord
nodig.
Vraag vandaag nog uw inloggegevens aan
door bijgaande antwoordkaart in te vullen
en aan ons te versturen.

HEEFT U VRAGEN OVER MIJN ESJ?

Ons serviceteam is tijdens kantooruren
bereikbaar via mĳnesj@esj.nl of op
telefoonnummer 088-0320 600.
Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact
opnemen met uw accountmanager.
Bekĳk de demo op www.esj.nl

Voor meer informatie

info@esj.nl of www.esj.nl
www.esj.nl/mijn-esj
088 - 0 320 600

